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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 28 Απριλίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 16959

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΣ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2

1. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας

Ταχ. Κώδικας

: 101 83

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Πληροφορίες

: Θ. Φλώρος

Γραφείο κ. Υπουργού

Τηλέφωνα

: 213 136 1131

Φαξ

: 210 374 1140

2. Πρωτοδικεία της χώρας
Έδρες τους
(Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων)

E-mail: th.floros@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή αποφάσεων ανακήρυξης συνδυασµών και υποψηφίων για τις
δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87), τη
δέκατη πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία το Πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δηµόσια
συνεδρίαση τους συνδυασµούς που έχουν δηλωθεί νόµιµα.
Οι ανωτέρω αποφάσεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να
προχωρήσει άµεσα στη δηµιουργία του έντυπου υλικού των εκλογών, το οποίο
περιλαµβάνει τις ονοµασίες των συνδυασµών και των επικεφαλής τους.
Με την υφιστάµενη µορφή και τον όγκο που έχουν σήµερα οι αποφάσεις ανακήρυξης
των

συνδυασµών

και

των

υποψηφίων

δηµάρχων

καθώς

και

αντίστοιχα

των

περιφερειαρχών, καθίσταται δυσχερής η διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασία τους.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι από τις αποφάσεις ανακήρυξης αξιοποιούνται µόνο τα στοιχεία:
•

της ονοµασίας κάθε συνδυασµού

•

του επικεφαλής κάθε συνδυασµού

κρίνεται σκόπιµο να αποστέλλεται αρχικά µέρος αυτής, προκειµένου να αποµονωθεί η
πληροφορία που χρειάζεται να µεταδοθεί επειγόντως στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται το συνηµµένο υπόδειγµα απόφασης έτσι ώστε:
-

Να είναι εύκολο για το Πρωτοδικείο να αποµονώσει το µέρος της απόφασης που
περιέχει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποσταλούν στη ∆ιεύθυνση Εκλογών.

-

Να είναι εύκολη η αποστολή, που θα µπορεί να γίνει ακόµα και µε fax (1-2 σελίδες) ή
όποιον άλλο τρόπο επιλέξει το Πρωτοδικείο και µπορεί να υποστηρίξει (πχ σάρωση
κλπ).

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη µορφή το κάθε Πρωτοδικείο θα µεταδώσει στη
∆ιεύθυνση Εκλογών άµεσα το σκέλος του διατακτικού της απόφασης στο υπό στοιχείο 1
(βλέπε συνηµµένο υπόδειγµα), µε τους τρόπους που θα προσδιορισθούν παρακάτω.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διορθώσεις ή ορθές επαναλήψεις, σηµειώνονται τα
εξής:
- Εφόσον οι διορθώσεις αφορούν στα συνοπτικά στοιχεία συνδυασµών του σκέλους του
διατακτικού υπό στοιχείο 1 (βλέπε υπόδειγµα), πρέπει να αποσταλεί εκ νέου άµεση και
επείγουσα ενηµέρωση στη ∆ιεύθυνση Εκλογών.
-

Για οποιαδήποτε άλλη µεταβολή (πχ σε ονόµατα υποψηφίων, προσθήκη/αφαίρεση
υποψηφίου κλπ), δεν απαιτείται επείγουσα ενηµέρωση και αρκεί η αποστολή
νέου αντιγράφου.
Τέλος, σηµειώνουµε ότι µπορεί να αποσταλεί το σύνολο της απόφασης µε

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αρκεί να αποτελεί ένα και µοναδικό αρχείο (µορφής PDF, doc
κλπ), δηλαδή να µην είναι διασπασµένο σε περισσότερα του ενός αρχεία.
Εφόσον υιοθετηθεί η προτεινόµενη µορφή παρακαλούµε να αποσταλεί το σκέλος της
απόφασης µε fax.
Για την άµεση και επείγουσα ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Εκλογών (σκέλος
διατακτικού υπό στοιχείο 1), η αποστολή θα γίνει ως εξής:
Α. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρειες
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας στο FAX: 2131361129 ή
στα e-mail: p.ponirou@ypes.gr και m.rekliti@ypes.gr.
Β. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρειες,
Πελοποννήσου και ∆υτ. Ελλάδας στο FAX: 2131361129 ή στα e-mail: m.mperiou@ypes.gr
και th.floros@ypes.gr.
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Γ. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρεις
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, στο FAX: 21313641129 ή στα e-mail :
th.garoufalis@ypes.gr και g.papakosta@ypes.gr
∆. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στις περιφέρεις
Βόρειου Αιγαίου και

Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης στο FAX: 2131361129 ή στα e-mail :

a.toumpi@ypes.gr και ekloges@ypes.gr.
Ε. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στο νοµό που υπάγεται στην περιφέρεια Αττικής
στο FAX: 210-3741140 ή στο e-mail: g.ximeraki@ypes.gr
και
ΣΤ. Τα πρωτοδικεία που εδρεύουν στους νοµούς που υπάγονται στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας στο FAX: 2131361129 ή στο e-mail : e.atmatzidou@ypes.gr
Επίσης παρακαλούµε, αµέσως µετά την έκδοση των αποφάσεών σας για την
ανακήρυξη των δηµοτικών και περιφερειακών συνδυασµών, να αποσταλεί επικυρωµένο
αντίγραφο της πλήρους απόφασης στην οικεία περιφερειακή ενότητα της έδρας του
Πρωτοδικείου και στη ∆ιεύθυνση (όπως γίνεται πάντα).
Οι

Περιφερειακές Ενότητες

στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται

επίσης να προσφέρουν, εφόσον ζητηθεί, κάθε δυνατή υποστήριξη στα Πρωτοδικεία της
χώρας και να είναι σε θέση να προσφέρουν στοιχεία στη ∆ιεύθυνση Εκλογών µε βάση το
αντίγραφο που θα τους κοινοποιηθεί.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Περιφερειακές Ενότητες
Έδρες τους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
4. Γεν. ∆/ντή Αναπτ. Προγραµµάτων
5. ∆/νση Εκλογών
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
Πρωτοδικείο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Αριθµός Απόφασης ΝΝΝΝ/2014

Το πολυµελές Πρωτοδικείο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Αποτελούµενο από ……
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύµφωνα µε …..
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ανακηρύσσει

τους

ακόλουθους

συνδυασµούς

υποψηφίων

∆ηµάρχων

και

Συµβούλων για τις δηµοτικές εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν
επαναληπτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 στο ∆ήµο ΧΧΧΧΧΧΧΧ του Νοµού
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ήτοι:
1) Συνδυασµοί και Υποψήφιοι ∆ήµαρχοι
Α) Το συνδυασµό µε το όνοµα «ΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑ» και
έµβληµα………….µε υποψήφιο δήµαρχο τον Επώνυµο Όνοµα του Πατρωνύµου
Β) Το συνδυασµό µε το όνοµα «ΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒ» και
έµβληµα………….µε υποψήφιο δήµαρχο τον Επώνυµο Όνοµα του Πατρωνύµου
Γ) Το συνδυασµό µε το όνοµα «ΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓΓ» και
έµβληµα………….µε υποψήφιο δήµαρχο τον Επώνυµο Όνοµα του Πατρωνύµου

2) Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Για το συνδυασµό Α) «ΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑ»
Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1
1) Επωνυµία 1
2) Επωνυµία 2
3) ……..

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 2
1) Επωνυµία 1
2) Επωνυµία 2
3) ……..
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